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 بسمه تعالي

 جدول خالصه طرح درس روزانه

 انزم       درسي كتاب80تا75 صفحه محلولها: درس موضوع        3نام درس:شيمي  مشخصات كلي

         ماه اسفند دوم هفته: اجرا

                    :  بيرد نام                    آموزان دانش تعداد                 نام مدرسه :

ي كلي درسي هدفها

 و رفتاري

  

 فرآيند تشكيل محلولها و تجزيه و تحليل آن از لحاظ جاذبه هاي بين ملكولي

 زمان مك و نفت و ارلنن –آب  -بشر وسايل

 5 اهميت محلولها در مسائل گوناگون حيات به تفصيل گفتگو مي شود.  قبل از شروع درس

 دقيقه

 نظر شما در آب چه موادي حل مي شوند؟ چرا؟  سوال از دانش آموزان : به ارزشيابي تشخيصي

 در نفت چه موادي حل مي شوند؟ چرا؟        -

  يش آيا آب و نفت در همديگر حل مي شوند چرا؟ همراه با چند آزما        -

5 

 دقيقه

در سطح تكرار و باز   

 شناسي حافظه

  5 

 دقيقه
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 آماده سازي

 تعريف – ملكول و يون تعريف – حالل تعريف و  تعريف محلول

  فاز

 در سطح 

 كاربرد 

ورد مآشنايي دانش آموزان با انواع محلولها كه در آزمايشگاه 

 استفاده قرار مي گيرد

 محلولها نمونه اي از مواد ناخالص
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 ارائه درس جديد

در سطح كاربرد 

 معلومات

 كرذ – آبي غير محلولهاي –تعريف محلولهاي مايع و اجزاء آن 

 كدام هر از اي نمونه

  محلول در اي ذره بين ي جاذبه نيروهاي انواع 
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در سطح تجزيه و 

 تحليل 

وقتي دو ماده در هم حل مي شوند بي نظمي سيستم چه 

 تغييري مي كند 

 بي مايع در گاز – مايع در مايع –حل شدن جامد در مايع 

  كند مي تغيير چگونه نظمي

 مي شود. چه عواملي باعث حل شدن
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م ك جسبيان دقيقي از فرآيند انحالل و نتيجه گيري اينكه آيا ي در سطح داوري  

  معين در حالل مفروض حل خواهد شد يا نه 
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در سطح فهميدن و  تكميلي

 ادراك مطالب 

 چرا اغلب تركيبات قطبي در آب حل مي شوند؟

آب چه نقشي  پيوند هيدروژني در حل شدن برخي از مواد در

 مي تواند داشته باشد.
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 چرا برخي از تركيبات يوني در آب كم حل مي شوند ؟  در سطح داوري ارزشيابي تكويني

ز ادر انحالل يك جامد يوني در آب رابطه ي بين انرژي حاصل 

 آبپوشي و انرژي شبكه چگونه مي تواند باشد؟ 
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